Pasop

vzw

Vacature sociaal werker – voltijds – onbepaalde duur
Pasop vzw biedt gespecialiseerde hulp en advies aan sekswerkers in diverse sectoren van de
prostitutie in Vlaanderen. De organisatie streeft ernaar zoveel mogelijk sekswerkers te bereiken,
divers qua gender, nationaliteit, werksector, verblijfsstatus,… Outreachend werken is daarbij
belangrijk. Binnen de werking is er bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.
Pasop vzw fungeert samen met Ghapro vzw als expertisecentrum inzake prostitutie.
In het maatschappelijke debat zijn de organisaties pleitbezorger voor het verbeteren van de rechten
van sekswerkers.
Functie
Je legt contacten met sekswerkers via outreach.
Je staat in voor individuele hulpverlening op sociaal, psychologisch en juridisch vlak. Waar nodig zorg
je voor doorverwijzing op maat.
Je werkt mee aan het uitbouwen van online-hulpverlening.
Je participeert in netwerking met andere prostitutieorganisaties, het bredere werkveld, de
academische wereld en het beleid.
Je volgt het maatschappelijk debat en werkt mee aan dossiers voor het verbeteren van de rechten
van sekswerkers.
Je draagt bij in de algemene organisatie van de werking (logistiek, administratie, permanentie,
rapportage, vertegenwoordiging).
Profiel
Wij zoeken een collega die
-

beschikt over een diploma bachelor sociaal werk.
communicatief vaardig is in verschillende talen.
gedreven is om te werken met een kwetsbare doelgroep.
cliëntgericht is door de vragen en behoeften van de sekswerker centraal te stellen.
het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerker respecteert en versterkt.
getuigt van een cultuursensitieve basishouding.
zich kan vastbijten in het uitwerken van dossiers en op zoek gaan naar
doorverwijsmogelijkheden.
interesse heeft voor wetenschappelijke onderbouwing van activiteiten.
kan werken met de meest voorkomende computersoftware en vertrouwd is met online
communicatiemiddelen.
verantwoordelijkheid kan nemen en zelfstandig kan werken binnen de context van een team.
flexibel ingesteld is.
bereid is tot avondwerk (max. 1 avond per week).
beschikt over een rijbewijs en bij voorkeur eigen wagen.

Ons aanbod
-

Een boeiende en veelzijdige job met ruimte voor autonomie.
Je wordt opgenomen in een klein multidisciplinair team en krijgt ondersteuning van ervaren
collega’s.
Mogelijkheid tot bijscholing en vorming in functie van de opdrachten.
Contract van onbepaalde duur – 38u per week
Tewerkstellingsplaats: Brabantdam 100B, 9000 Gent
Verloning volgens barema B1C - Paritair Comité 331
Vergoeding woon-werkverkeer
Vergoeding verplaatsingen in dienstverband / omniumverzekering bij gebruik van eigen
wagen
Vakantieregeling op basis van 25 betaalde dagen voor werknemers <35 jaar

Sollicitatieprocedure
Stuur je motivatiebrief en CV naar martine.claeyssens@skynet.be tegen uiterlijk 4 juli met
vermelding ‘sociaal werker’
Een selectie van kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek op 10 juli.
Indiensttreding 1 september.
Voor bijkomende informatie kan je ook telefonisch contact opnemen met Martine Claeyssens,
coördinator Pasop vzw op 0473 845895.
http://www.pasop.info

